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XXII LLIGA AUTONÒMICA DE CAIAC-POLO 2021 

1. Dates i seus 
 
 

Categories: Sènior masculina 

1r TORNEIG DE LLIGA  

▪ Data: Dissabte 23 de gener 
▪ Seu: per determinar.  

2n TORNEIG LLIGA = XXIII CAMPIONAT AUTONÒMIC 

▪ Data: Dissabte 20 febrer. 
▪ Seu: per determinar.  

3r TORNEIG LLIGA 

▪ Data: Dissabte 13 de març. 
▪ Seu: per determinar.  

Categoria: Sub 21 i femenina 

1r TORNEIG DE LLIGA  

▪ Data: dissabte 16 de gener. 
▪ Seu: per determinar. 

2n TORNEIG LLIGA: XXIII CAMPIONAT AUTONÒMIC 

▪ Data: dissabte 6 de febrer. 
▪ Seu: per determinar. 

3r TORNEIG LLIGA  

▪ Data: dissabte 6 de març. 
▪ Seu: per determinar. 

Categories: Sub 16 

1r TORNEIG DE LLIGA  

▪ Data: diumenge 17 de gener. 
▪ Seu: per determinar. 

2n TORNEIG LLIGA = XXIII CAMPIONAT AUTONÒMIC 

▪ Data: dissabte 13 de febrer. 
▪ Seu: per determinar. 

3r TORNEIG LLIGA  

▪ Data: Dissabte 20 de març. 

▪ Seu: per determinar. 
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• El tercer torneig podrà suspendre's, o canviar dates, en cas que s'inicie la Lliga Nacional 

de Caiac Polo de la respectiva categoria i prèvia votació del Comité de Caiac Polo de la 

Comunitat Valenciana. 

• Si per la situació epidemiològica només es disputara un torneig, aquest, constituirà el 

Campionat Autonòmic. 

 

2. Horaris 
 

Els horaris dels partits seran de 8.45 a 18:30h del dia assenyalat. 

Aquests horaris poden ser modificats posteriorment segons les inscripcions a cada competició. 

L'inici de la competició serà a les 8.15 a. m. el primer dia de torneig (si consta de dos dies), amb 

la reunió OBLIGATÒRIA dels delegats dels diferents equips participants i del Comité de 

Competició.  

 

 

Article 1.- INSCRIPCIONS: 

La inscripció es confirmarà amb un mínim de 5 palistes i un màxim de 10, un equip d'arbitratge, 

compost per dos àrbitres, dos jutges de línia de gol, un anotador i un cronometrador. Serà única 

per a tota la lliga. 

Els components dels equips d'arbitratge hauran de posseir alguna de les titulacions d'auxiliar, 

bàsic o nacional. 

Durant la competició els dorsals dels esportistes hauran de coincidir amb els de la inscripció. 

 

L'últim dia per a presentar-la serà l'11 de gener. Per a presentar qualsevol modificació serà 

necessari presentar-la almenys 10 dies naturals abans de la data de la competició.  

Enguany no podran inscriure's equips de fora de la Comunitat Valenciana. 

 

La inscripció ha d'emplenar-se en el formulari oficial adjunt i enviar-se en format Word a l'email 

federació@fepiraguismocv.com de la F.P.C.V. 
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Per a poder participar de la “XXII Lliga autonòmica de Caiac-Polo Comunitat Valenciana 2020” i 

el XXIII “Campionat Autonòmic de la Comunitat Valenciana” cada club haurà d'abonar la 

quantitat corresponent a la Federació de Piragüisme de la Comunitat Valenciana amb data límit 

de l'11 de gener . 

 

 

BANC SABADELL:    ES60 0081 0228 3700 0163 7369 

• 1 Equip: 60 € 

• 2 Equips: 110 € 

• 3 Equips: 150 € 

• 4 Equips: 180 € 

• 5 Equips: 200 € 

• 6 Equips: 220 € 

• 7 Equips: 240 € 

 

Article 2.- CATEGORIES: 

• Divisió sènior masculina: equips masculins. 

• Divisió Sub 21:  

▪ Equips Sub 21 masculins o mixtos (qualsevol que siga l'edat    

 de les esportistes femenines). 

▪ Equips enterament femenins qualsevol que siga l'edat  de les esportistes. 

▪ No podran participar en aquesta categoria homes nascuts després del 2000 

(que complisquen 22 anys en 2021). 

• Divisió Sub16: equips masculins, femenins i mixtos Sub16. (podran participar els nascuts 

en 2005 i anteriors) 
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Article 3.- EQUIPS PER CATEGORIES I TRÀNSIT D'ESPORTISTES: 

Cada Club podrà inscriure tants equips per categoria com vulga i tots puntuaran per a la 

classificació final. 

  

No podrà haver-hi trànsit d'esportistes entre equips d'un mateix club i una mateixa categoria ni 

tan sols entre diferents tornejos. Podrà haver-hi trànsit d'esportistes entre equips d'un mateix 

club que pertanguen a diferent categoria i se celebren en diferents tornejos. 

 

Article 4.- COMITÉ DE COMPETICIÓ: 

Estarà format per 3 persones: 

 

• Un representant de la F.P.C.V. 

• Un representant del club organitzador 

• Un jutge àrbitre 

 

 

Article 5.- IDENTIFICACIÓ DELS PALISTES: 

A l'efecte d'identificació, se sol·licitarà la llicència federativa del palista i el NIF o document que 

acredite la personalitat d'aquest. 

 

Per a facilitar la identificació, cada palista haurà de portar durant tota la competició el mateix 

número de dorsal amb el qual figura inscrit. 

 
 

Article 6.- SISTEMA DE COMPETICIÓ: 

Se seguirà el sistema de competició format lliga per tornejos. Fins a un màxim de 6 equips per 

categoria es jugarà tots contra tots, llevat que no siga possible. I en aquest cas s'adaptarà prèvia 

aprovació del Comité de Caiac Polo de la Comunitat Valenciana. 
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Article 7.- SISTEMA DE PUNTUACIÓ: 

La puntuació dels partits serà la següent: 

 

• Partit Guanyat: 3 Punts 

• Partit Empatat: 1 Punts 

• Partit Perdut: 0 Punts 

• No Presentat: -1 Punt (Inclou arbitratge i retard en assistència al partit) 

 

Si en un dels partits, no es presentara un dels equips competidors se li donarà a l'equip present 

com a guanyador per 4 gols a 0. 

Es considerarà no presentat qualsevol retard superior a 10 minuts. 

 

Article 8.- DESEMPAT: 
En el supòsit de ser necessari desempatar un partit per a determinar un guanyador, es 

procedirà a realitzar temps extra de 3 minuts a gol d'or. 

Si persistira l'empat es determinarà per llançaments de penals. 

 

En el supòsit de ser necessari desempatar la classificació per a determinar un guanyador es 

procedirà a comparar: 

• Millor posició en classificació dels tornejos anteriors. 

• Victòries en els enfrontaments directes en finals o semifinals. Si no han disputat 

cap, enfrontaments directes en fase de grups. 

• Diferència de gols en els partits disputats entre ells. 

• Mitjana de gols a favor en tots els partits disputats per cadascun dels equips dividit 

pel nombre de partits disputats (perquè pot ser que no han disputat el mateix 

nombre de partits). 

 

Article 9.- PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIÓ: 

Una vegada finalitzada cada competició, i d'acord amb el lloc obtingut per cada equip en 

aquesta, s'elaborarà una classificació assignant-li: al primer equip 46 punts, al segon equip 43 

punts, al tercer equip 41 punts i a partir d'aquesta posició la puntuació serà decreixent en un 

punt. 

  

L'equip que no assistisca a la celebració d'un torneig NO puntuarà en aquest. 
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Article 10.- CLASSIFICACIÓ FINAL DE LA XXI LLIGA AUTONÒMICA DE CAIAC POLO COMUNITAT 

VALENCIANA: 

• Una vegada finalitzada la competició (3a torneig), i elaborada la classificació 

d'aquest, s'elaborarà la classificació final de la Lliga, que s'obtindrà de la suma dels 

punts obtinguts per cada categoria en els tres tornejos, i es procedirà al lliurament 

dels trofeus als campions, subcampions i tercers classificats en cada categoria.  

• Campionat Autonòmic: constituït pel 2n torneig de cada categoria, s'elaborarà la 

classificació de cadascuna d'elles obtenint-se un campió, subcampió i tercer 

classificat. També s'obtindrà una classificació per clubs sumant els punts que els 

equips han obtingut en les diferents categories. Tots els equips i categories puntuen 

per a la classificació final per clubs. 

El lliurament de trofeus i/o medalles es farà conforme a la situació epidemiològica. 

El club que no complisca amb les indicacions de l'Organització  per al lliurament de trofeus,  

quedarà vetat per a les pròximes edicions i si li haguera correspost premi i/o trofeu aquests 

seran anul·lats. 

 

 

Article 11.- TÍTOLS: 

• XXII Lliga Autonòmica 2020 (suma dels 3 tornejos): 

▪ Campió de la XXII Lliga Autonòmica de Caiac Polo CV 2020 de cada categoria. 

▪ Subcampió de la XXII Lliga Autonòmica de Caiac Polo CV 2020 de cada 

categoria. 

▪ 3r Classificat de la XXII Lliga Autonòmica de Caiac Polo CV 2020 de cada 

categoria. 

• XXIII Campionat Autonòmic 2020 (2n torneig de cada categoria): 

▪ Club campió del XXIII Campionat Autonòmic de Caiac Polo CV 2020. 

▪ Club subcampió de la XXIII Campionat Autonòmic de Caiac Polo CV 2020. 

▪ 3r Club classificat de la XXIII Campionat Autonòmic de Caiac Polo CV 2020. 

 

Article 12.- REGLAMENT: 

La XXII Lliga Autonòmica de Caiac-Polo Comunitat Valenciana es regirà per l'actual Reglament 

de Caiac-Polo de la Real Federació Espanyola de Piragüisme. 
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Article 13.- ARBITRATGE: 

Cada equip aportarà un àrbitre principal, un auxiliar, dos liniers i dos anotadors de taules per a 

cada partit. 

L'àrbitre principal que efectivament arbitre el partit serà el responsable d'emplenar en l'acta el 

seu nom i el de l'àrbitre auxiliar, així com de qualsevol error o anotació il·legible. 

 

Article 14.- MESURES ESPECIALS: 

La celebració i organització de les competicions quedarà supeditada a la normativa sobre 

esports a nivell nacional i autonòmica.  

 

Des de la Federació de Piragüisme es proposa un protocol de prevenció del Covid 19 que 

l'Organització  de cadascuna de les competicions haurà d'aplicar - veure Annex I. 

 

 

València, a 18 de desembre de 2020 

 

 

 

 

EL COMITÉ DE CAIAC POLO DE LA FPCV 

 

 

 

Vist i plau  

EL PRESIDENT 
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ANNEX I 
 

Com a mesures de prevenció enfront del COVID 19 es proposen les següents: 

 

1. Vestuari i WC:  

▪ Neteja diverses vegades al dia. 

▪ Aforament reduït. 

▪ Dos equips no poden usar el vestuari simultàniament. 

▪ Ús de màscara dins del vestuari el major temps possible. 

▪ En cas de no poder complir les mesures d'higiene no es podrà oferir vestuaris. 

 

2. Senyalització i distribució de l'espai: 

▪ Zona d'embarcament separada per a cada equip clarament diferenciada i separada. 

▪ Zona delimitada per a cada equip amb espai per als vaixells i les motxilles, roba estesa, 

etc.… 

▪ En les zones de pas estretes s'ha d'indicar el sentit de circulació. 

 

3. Arbitratge: 

▪ Zones d'arbitratge senyalitzades, en les quals no es permet el trànsit ni l'estada de 

persones que no estiguen arbitrant. Prohibit fer grups al voltant de la taula o del linier. 

▪ Cada equip és responsable d'acudir a la competició amb el material necessari per a 

arbitrar ja que no es podrà compartir. 

 

▪ L'organització aportarà gel hidroalcohòlic i esprai desinfectant per a la zona de la taula i 

la resta dels materials compartits. 

 

4. Públic: 

▪ Les competicions se celebraran sense públic mentre no ho permeta la normativa 

autonòmica o nacional. 

▪ Els equips podran assistir a cada competició amb un màxim de 8 components i un 

acompanyant. Excepte en la categoria sub16 que podran acudir assistits per dues 

persones. 

 

5. Declaració responsable: 

▪ Juntament amb la inscripció haurà de presentar-se la declaració responsable de tots els 

inscrits. 


